GERBIAMI LDS NARIAI,
Su liūdesiu pranešame, kad šių metų spalio 15 d., Anapilin iškeliavo vienas
iškiliausių Lietuvos dailininkų, LDS narys Alfonsas Šuliauskas

(1938 03 27 – 2017 10 15)

Atsisveikinti su dailininku Alfonsu Šuliausku bus galima nuo spalio 16 d.,
pirmadienio, 16 val. Laidojimo paslaugų įmonėje UAB „Okona“, adresu Veisiejų
g. 32, Druskininkai. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos Druskininkų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, spalio 16 d., 18 val. A. Šuliauskas bus
laidojamas spalio 17 d., antradienį, 14 val. Druskininkų Senosiose miesto
kapinėse. Dailininko prašymas buvo nenešti jam skintų gėlių, o vietoj jų
specialioje Aukų dėžutėje palikti auką, kuri vėliau bus skirta labdarai.
Dailininkas Alfonsas Šuliauskas gimė 1938 m. Alytaus rajone. 1956 m. baigęs
Druskininkų vidurinę mokyklą, įstojo į Valstybinį dailės institutą, kurį baigė 1963 m.
ir pradėjo dirbti Druskininkų I-osios vid. mokykloje piešimo mokytoju, vėliau dirbo
meno gaminių įmonėje ,,Ūla” vyr. dailininku ir kūrybinės grupės vadovu. Nuo 2003
m. dirbo Druskininkų ,,Draugystės”sanatorijoje meno terapijos organizatoriumi.
Pirmoji personalinė dailininko paroda buvo atidaryta 1965 m. ,,Pušyno”sanatorijoje.
Nuo tada surengė daugiau nei 50 personalinių parodų, dalyvavo 150 kolektyvinių
parodų Lietuvoje ir užsienyje. (Japonijoje, Italijoje , Lenkijoje, Rusijoje ir kt.)
Parodose eksponavo tapybos, skulptūros, grafikos, taikomosios dailės darbus.
Organizavo M.K. Čiurlionio plenerus Druskininkuose.
Nuo 1965 m. A.Šuliauskas sukūrė apie 1500 tapybos darbų ir kelis tūkstančius
piešinių. 1975 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą. 1978 m. tapo Lietuvos

,,Žinijos” draugijos nariu. Skaitė paskaitas jaunimui Druskininkų ir kitų miestų
mokyklose. Paruošė paskaitų ciklą ,,Įžymiosios pasaulio moterys”, o taip pat
paskaitas apie Japoniją, Italiją, Graikiją. Paskelbė daugybę straipsnių spaudoje
kultūros temomis, dalyvavo TV laidose, surinko ir užrašė Druskininkų ir jų apylinkių
legendas, sukūrė šia tema pastelių ciklą, parašė knygas ,,Straipsniai apie kultūrą,
dailininkus ir jų darbų parodas”; ,,Kelionė akimirkos taku’‘; ,,Būties žarijos“; ,,Ūlos
ašarėla“.
A.Šuliauskas dalyvavo kuriant Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokyklą. 1976-1978
m.buvo šios mokyklos visuomeninis vadovas, dėstytojas, vėliau-nuolatinis
diplominių darbų gynimo komisijos narys.
Dailininkas kartu su žmona Vida užaugino dvi dukras. Jurgita Jurkevičienė-mados
ekspertė,,,Stiliaus“ žurnalistė, Jolita Glatkauskienė-gydytoja.
„Keliais žodžiais apibendrinant A. Šuliausko kūrybos pagrindinius bruožus,

pirmiausiai tenka pažymėti dėmesį žmogui, žmogaus vidiniam ir išoriniam grožiui.
Nemažai vietos užima istorinė tematika, vienuose darbuose turinti daugiau
iliustratyvų, kituose simbolinį skambėjimą, taip pat gamta, jos grožis ir nuotaikos.
Akivaizdus nuolatinis ieškojimas, pastangos kiekvienam darbui surasti savitą,
tinkamiausią sprendimo būdą. Būdingiausi šio dailininko bruožai, tai darbštumas ir
nuolatinis palaipsnis meistriškumo augimas”
Adelbertas Nedzelskis
„Gerai jausdamas medžiagų specifiką, vykusiai išnaudoja jų plastines ir spalvines

savybes. Kurdamas darbus, dailininkas vadovavosi meninių krypčių ieškojimais bei
savais meninės išraiškos atradimais”.
Bronius Leonavičius
Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio
giminaičiams, kolegoms bei visiems pažinojusiems dailininką.

